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Nedbryd siloerne 
– men gør det intelligent
Silotænkning og -organisering er en direkte forhindring for optimering 
af produktionen. Alligevel er det ofte den måde mange medicinalfirma-
er og i virksomheder fødevareindustrien stadigvæk arbejder på.
Af Michael Fahlgren

Nedbrydning af siloer handler først og fremmest om for-
ståelse og synliggørelse af ”siloernes” værdibidrag i 
forsyningskæden. Integrationsdelen i denne proces vil 
nødvendigvis inddrage IT-systemer og ERP samt produk-
tionsudstyr som MES, SCADA og PLC’er, så de støtter 
processen fra virksomheden modtager en ordre, til maski-
nen på gulvet producerer produktet i den ønskede kvalitet 
og til den aftalte tid.
– I forhold til at analysere produktionssystemerne og orga-
nisationen, og være med til at skubbe indsatsen i den rigti-
ge retning, kan det være en fordel at automatisere forskelli-
ge delprocesser. Der kommer mange virksomheder til kort, 
og det er fordelagtigt at inddrage en konsulent med for-
ståelse/erfaring med såvel organisatorisk som fagteknisk 
kompetence, forklarer Hans Kisku, i2r A/S indledningsvis.

MED FOKUS PÅ EFFEKTIVISERING
i2r er et rådgivende ingeniør firma der bevidst fokuserer på 
bredden indenfor indsatsområderne
•  Consulting og Engineering (automation & IT, maskin- og 

procesteknik) 
•  GMP/dokumentation
•  Produktivitet 

i relation til fødevare- og farmaindustrien. Virksomhedens 
målsætning er at være det femstjernede ingeniørhus, hvor 
tværfaglige løsninger, høj faglighed og iscenesættelse af 
den enkelte konsulents kompetencer er grundpillerne i de 
ydelser, der giver værdi for kunderne.
– Vi er 20 ingeniører med hvert vores speciale, der tilsam-
men dækker alle aspekter af vores hovedfokusområder. 
Vi leverer ikke blot en hyldevare og vinker farvel, for på 
den måde kan man ikke realisere den helt store effek-
tiviseringsgevinst. Det kan man kun gennem langvarige 
relationer og vi har da også kunder, som vi har arbej-
det sammen med i næsten 15 år siden vi blev etableret 
i 2001, fremhæver partner og projektchef Ib Laugesen, 
i2r A/S.

I2R ARBEJDER UD FRA FØLGENDE PRINCIPPER:
•  På kundens præmisser
-  i2r gør en ære i, sammen med kunden, at udvælge de 

helt rigtige folk til opgaven. Virksomheden leverer ydel-
ser til en industri, der lever af sin viden – derfor skal i2r’s 
konsulenter være de bedste af slagsen. Og de skal være 
de rigtige til den specifikke opgave.

Produktionsprocesser og  
(tværgående) arbejdsgange

Kvalitet, logistik og produktion

i2r leverer rådgivning, engineering, 
kvalificering og projektledelse 

Indenfor it & automation, maskin- og 
kemiteknisk procesdesign til medi-
cinal og fødevareindustrien.

I2R ARBEJDER MED 
KONSULENTYDELSER 
INDEN FOR FØLGENDE 
OMRÅDER – OG FOKU-
SERER KONSTANT PÅ 
GOD PRAKSIS:

Potentialet ved en systematisk nedbryd-
ning af siloerne er betragtelige”
Partner og projektchef Ib Laugesen, i2r A/S’’

Ved at nedbryde siloerne og den traditionelle silotænkning fjernes 
en af de største barrierer for produktionsoptimering.

•  Dialog og fleksibilitet
-  i2r er ikke kæmpestore, men heller ikke små. Og sådan 

foretrækker virksomheden det faktisk. På den måde kan 
i2r bibeholde en organisation, hvor man kan ansætte og 
udvikle de rigtige medarbejdere, samtidig med at være 
fleksible nok til at tilpasse sig kundens behov. 

•  Værktøjer og god praksis
-  i2r kender branchernes værktøjer og egne processer, 

men kommer ikke rullende til kunden med færdige kon-
cepter eller pakkeløsninger. Virksomheden tager altid 
udgangspunkt i den enkelte kundes virkelighed.

-  Kravene til sporbarhed, dokumentation og digitalisering 
i de brancher, i2r arbejder i, øges konstant, og derfor er 
det vigtigt for i2r at tænke i hele løsninger for såvel teknik 
som mennesker.

•  Helhedsorienteret
-  i2r favner bredt. Og det er netop meningen. Virksomhe-

den leverer ikke bare et IT-system eller en enkeltstående 
maskine. i2r leverer løsninger og processer, der spiller 
sammen med kundens eksisterende udstyr og optimerer 
produktionen. Virksomhedens medarbejdere elsker at 
arbejde med komplicerede problemstillinger, hvor teknik, 
mennesker og tidsplaner indgår.
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•  Branchens dygtigste konsulenter
-   i2r trækker på en medarbejderstab, som både tæller 

fastansatte, projektmedarbejdere og freelancere. Fælles 
for samtlige virksomhedens konsulenter er, at der er tale 
om højtuddannede fagfolk med forretningsforståelse og 
brancheerfaring. Medarbejderstaben udgøres primært 
af ingeniører med en baggrund inden for it, automation, 
maskiner, kemi og produktion.

FRA IDÉ TIL IMPLEMENTERING MISTES 
VÆRDIER ALT FOR NEMT
i2r leverer alt i spektret mellem produkt og proces. IT, 
produktionsoptimering, projektledelse, automation, engi-
neering og dokumentation. Virksomheden leverer ydelser 
inden for flere forskellige områder – men fællesnævneren 
er, at i2r’s medarbejdere altid prøver at tænke dem sam-
men i helhedsløsninger.
i2r har gennem tiden været involveret i et bredt felt af pro-
blemstillinger, og har løst opgaver inden for:
•  Produktivitet
•  Kvalificering og validering
•  Serialisering af farmaceutiske færdigvarer
•  Risikovurderinger/CE mærkning
•  Projektledelse (analyse, koncept, implementering, op-

følgning)
•  Design og implementering af mindre anlægsændringer
•  GMP rådgivning i forhold til IT & automationssystemer
•  Opstart og indkøring af produktionsprocesser
•  Opsætning af vedligeholdelsesprogrammer 
– Rigtigt mange af medarbejderne har stor erfaring fra pro-
duktionsgulvet og diverse supportorganisationer at træk-
ke på samt direkte produktionsledelse. Det handler om at 
få mest mulig værdi ud af effektiviseringsprojekterne, men 
undertiden går noget af denne værdi tabt undervejs, hvis 
ikke man fra starten har fået tilpasningen af den måde, 
hvorpå medarbejderne skal arbejde på med de nye pro-
cesser, med i sin planlægning, fastslår Hans Kisku.

Merete Albrechtsen er stærkstrøms-
ingeniør og har arbejdet for i2r siden 
2008. Hun arbejder blandt andet med 
projektledelse og leverandørstyring.

– Jeg har tidligere været selvstæn-
dig konsulent, og der syntes jeg, 
jeg manglede nogen at sparre med. 
Derfor passer det mig fint at være hos 
i2r, hvor der er nogle faste kollegaer, 
morgenmadsmøder og sociale arran-
gementer. Det giver mig samtidig en 
fordel i det daglige arbejde, idet jeg 
kan sparre med de andre ingeniør-
retninger, vi har i i2r og høre deres 
syn på tingene Det er afvekslende at 
arbejde som konsulent. Det er det, 
jeg godt kan lide ved jobbet. Jeg har 
tidligere haft jobs, hvor arbejdet var 
mere ensformigt. Konsulentjobbet er 
meget mere afvekslende, og jeg kom-
mer hele tiden ud og møder nye folk. 
Til gengæld er så man også virkelig på 
i den tid, det nu tager at gøre opgaven 
færdig, pointerer Merete Albrechtsen.

DEJLIGT MED 
FASTE KOLLEGER 
OG SOCIALT LIV

• Novo Nordisk

• Leo Pharma

• Bavarian Nordic

• Chr. Hansen

• Alk-Abelló

• Statens Serum Institut

• NKT Flexibles

• Dyrup

Fælles for alle kunder er, at de arbejder 
med de nyeste teknologier inden for 
deres respektive forretningsområder.

i2r arbejder for de største danske 
fødevare- og medicinalvirksom-
heder, samt beslægtede virksom-
heder mht. processer og teknologi 
samt dokumentationskrav. 

PÅ KUNDELISTEN STÅR 
VIRKSOMHEDER SOM:

Ib Laugesen,
partner og 

projektchef 
hos i2r A/S

Hans Kisku
i2r A/S

Når man analyserer procesflowet fra ordre til fakturering er der sjældent de store afvigelser fra den ene til den 
anden virksomhed. Men det er specielt her, der kan være muligheder for at optimere de eksisterende ”inter-
faces” mellem de enkelte delprocesser – og dermed effektivisere og omkostningsminimere hele processen.
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